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UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN för del av Karsahult 1:46 m.fl. 

Fridafors samhälle,  

Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

 

PLANBESKRIVNING 

Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med att upphäva detaljplanen och 

förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 
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  Områdets läge 
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SYFTE OCH  

HUVUDDRAG 

 

 

 

Syftet är att genom upphävande av del av detaljplan möjliggöra inrät-

tande av ett naturreservat. 

 

PLANENS FÖR-

ENLIGHET MED 5 

KAP MB 

 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa 

att uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökvalitetsnormen för 

luft och vatten bedöms dock inte överskridas. 

 

PLANDATA 

 

 

Läge  Planområdet är beläget nordväst om Fridafors samhälle. 

 

Areal Planområdet omfattar ca 90 932 m2. 

 

Markägare 

 

Karsahult 1 :46 – Staten genom Naturvårdsverket 

 

Slattesmåla 1:38 – Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag 

 

Tingsryd Bjällernäs 1:165, 1:166, 1:167, 1:169, 1:170, 1:171, 1:172, 

1:173, 1:174, 1:175, 1:176, 1:177, 1:178, 1:179, 1:180, 1:181, 1:182, 

1:183, 1:190 – Tingsryds kommun.  

 

Ett köpeavtal tecknades mellan Tingsryds kommun och Naturvårdsver-

ket 2019-12-09 gällande köp av fastigheterna Bjällernäs 1:165 m.fl. 

Ansökan om fastighetsbildning har lämnats in för att slutföra köpet men 

ännu inte genomförts.  

 

Inom planområdet finns även två oregistrerade och outredda marksam-

fälligheter: 

 

Bjällernäs samf (del av Slattesmålavägen). Delägande fastigheter där-

ibland Bjällernäs 1:15 – Tingsryds kommun och Bjällernäs 1:212 - Hå-

kansson, Anders Karl Fredrik. 

 

Bjällernäs samf (mellan Bjällernäs 1:177 och Slattesmålavägen). Delä-

gande fastigheter däribland Bjällernäs 1:5 – Tingsryds kommun och 

Bjällernäs 1:212 - Håkansson, Anders Karl Fredrik. 

 

TIDIGARE  

BESLUT 

 

 

Översiktliga planer Enligt översiktsplanen ska värdefull natur särskilt skyddas från åtgärder 

som kan påverka miljön negativt. Tätortsnära skogar anses särskilt vik-

tiga att prioritera, eftersom de är nära till hands för en större målgrupp.  

 

Upphävande av del av detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 

 

Detaljplaner För området finns en gällande detaljplan 07-RYD-11 lagakraftvunnen 

1958-11-04.  
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För fastigheterna Tingsryd Bjällernäs 1:165, 1:166, 1:167, 1:169, 1:170, 

1:171, 1:172, 1:173, 1:174, 1:175, 1:176, 1:177, 1:178, 1:179, 1:180, 

1:181, 1:182, 1:183 och 1:190 medges område för bostadsändamål, fri-

stående hus, i två våningar.  

 

För del av fastigheten Karsahult 1:46 medges användningen allmän 

plats, park eller plantering. 

 

För Slattesmålavägen som löper i nordsydlig och västöstlig riktning 

medges användningen allmän plats, väg. Likaså för Flisvägen som 

sträcker sig genom området för bostadsändamål. 

 

Planen var föremål för ändring 2010-08-17 §174 då det beslutades att 

kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Genomfö-

randetiden för tillägg till bestämmelser gick ut 2015-07-01. 

 

 
 

Naturreservat 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunala beslut 

 

 

 

 

 

 

Under år 2017 inkom Länsstyrelsen i Kronoberg med förfrågan till 

kommunen om att upprätta ett naturreservat i anslutning till Fridafors 

samhälle. Enligt 7 kap. 8 § miljöbalken får ett naturreservat inte strida 

mot gällande detaljplan. Små avvikelser får dock göras, om syftet 

med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Eftersom naturreser-

vatet strider mot detaljplanen har Länsstyrelsen ansökt om att upphäva 

detaljplanen.  

 

Plan- och näringslivsutskottet beslutade 2019-03-12 § 21 att ge miljö- 

och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva del av detaljplan för 

del av Karsahult 1:44 m.fl. Kommunen har valt att avgränsa planområ-

det utifrån det blivande naturreservatet för att undvika att det uppstår 

negativa konsekvenser för privata fastighetsägare. 

 

Kommunfullmäktige godkände 2019-11-11 21 § 202 köpeavtalet mellan 
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Naturvårdsverket och Tingsryds kommun gällande fastigheterna Bjäl-

lernäs 1:183 m.fl. som ska ingå i reservatet. 

 

När genomförandetiden för en detaljplan har gått ut har kommunen 

möjlighet att upphäva planen även om berörda fastighetsägare motsätter 

sig det. Ett förenklat standardförfarande kan tillämpas om genomföran-

detiden gått ut och om planupphävandet är förenligt med översiktspla-

nen och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna, inte är av bety-

dande intresse för allmänheten eller inte kan antas medföra en bety-

dande miljöpåverkan. 

 

Utifrån ovanstående kriterier bedömer kommunen att det är möjligt att 

tillämpa ett förenklat standardförfarande vilket innebär att någon under-

rättelse eller granskning inte görs. Synpunkter kan därmed endast läm-

nas i samrådsskedet. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 

Mark och vegetation 

 

Det blivande naturreservatet är uppdelat i olika skötselområden varav 

planområdet omfattas av skötselområde 2, 3a och 4a.  
 

 
Utdrag ur Förslag till skötselplan för bildandet av naturreservatet Fridafors i Tings-

ryds kommun (Länsstyrelsen, 2018) 
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Skötselområde 2: Blandlövskogar och ungskogar med varierande 

trädslagsammansättning. Ungskogarna förekommer framför allt där 

skogen tidigare avverkats eller uppkommande skog på tidigare åker-

mark. Björk dominerar trädskiktet med inslag av hassel, ek, asp, al och 

ask. I delar börjar ek och bok att ta överhanden och på sikt kommer 

dessa blandlövskogar att övergå till skogar av ädellövskaraktär. 

 

Skötselområde 3a: Området i öster har tidigare förvaltats med inriktning 

på att gynna ädellöv och en ädellövsplantering har utförts. Det domine-

rande trädskiktet är ungt (20-årigt) men det finns gruppställda äldre 

ädellövträd av bok och ek spritt i beståndet. I norr är terrängen mycket 

storblockig och kuperad med ett trädskikt dominerat av äldre ek.  
 

Skötselområde 4a: Relativt homogen granskog med enstaka inslag av 

löv. Området är ett produktionsbestånd som har lämnats ogallrat. Yngre 

träd av ek, bok, rönn och björk växer sporadiskt under granarna. 
 

I sydväst finns ett naturvärdesobjekt som utgörs av ädellövskog. Områ-

det ligger i direkt anslutning till ett bostadsområde i norra Fridafors och 

i öster avgränsas objektet av Mörrumsån. Längst i nordväst finns en 

nyckelbiotop med ädellövskog. 

 

Syftet med Fridafors naturreservat är att bevara, utveckla och återskapa 

de värdefulla livsmiljöerna ädellövskog, triviallövskog med ädellövin-

slag samt lövbränna. Typiska växt- och djursamhällen och arter som är 

karaktäristiska för ovanstående livsmiljöer ska bevaras. Hotade, säll-

synta och missgynnade arter ska bevaras och helst öka för att långsiktigt 

kunna fortleva.  

 

Småskaliga naturliga processer med föryngring, åldrande och avdöende 

ska påverka skogens dynamik och struktur. Viktiga strukturer och 

funktioner som död ved, stående och döende träd, grova träd, gamla 

träd, hålträd, boträd, brandljud, blommande träd och buskar samt glänt-

or ska förekomma i tillräcklig omfattning.  

 

Geotekniska  

förhållanden 

 

Jordarten i området utgörs av morän och berggrunden utgörs i huvudsak 

av granit. 

 

Radon 

 

Planområdet ligger inte inom område med känd radonförekomst. 

 

Risk för skred/ 

höga vattenstånd 

 

Strax öster om planområdet löper Mörrumsån. Enligt MSB bedöms inte 

området vara föremål för skred eller höga flöden.  

 

Förorenad mark 

 

I dagsläget finns ingen indikation på markföroreningar i området. Upp-

täcks föroreningar i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och 

marken undersökas. 

 

Norr om området finns en gammal deponi för bl.a. hushållsavfall som 

Tingsryds kommun anlade i mitten av 1920-talet. I början av 1970-talet 

övergick den i Fridafors bruks ägo och mellan 1973 och 1982 depone-
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rades fiberslam och silrejekt från brukets behandling av returpapper. 

Under 1990-talet avslutades deponin och man gjorde ett försök till ef-

terbehandling där området delvis täcktes med bark och planterades med 

gran. I dagsläget är täckningen bristfällig och deponin är till stora delar 

kal.  

 

I naturreservatet ingår för deponin anpassade föreskrifter och undantag 

till föreskrifterna, både för att minska riskerna med deponin och för att 

möjliggöra eventuella åtgärder på deponin. Exempelvis är det förbjudet 

att utföra exploateringsarbeten och grävningar, samt att grilla inom de-

poniområdet. 

 

För att göra deponiområdet säkert för friluftsliv och rekreation kommer 

parkeringen och dess omgivning att förstärkas med lämpligt material. 

Vegetationen kring parkeringen ska delvis få utvecklas fritt, vilket ytter-

ligare binder täckskiktet till deponin. Om tillsyn eller årlig kontroll visar 

på problem med föroreningar, slitage av täckskiktet eller dylikt så 

kommer nödvändiga åtgärder att vidtas. 

 

LIS-område 

 

Planområdet ligger utanför LIS-områden. 

Vindkraft 

 

 

Hela planområdet utpekas av kommunen som olämpligt område för 

vindkraft. 

Fornlämningar 

 

Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Mörrumsån 

har dock i alla tider har varit en viktig kommunikationsled och av natur-

liga skäl kan det förekomma spår av mänsklig aktivitet i närheten av 

vattendrag. I det fall det skulle bli aktuellt med någon form av byggnat-

ion, grävningsarbete med mera i området, kan det således krävas att 

området utreds arkeologiskt. 

 

Genom området löper även ett järnvägsspår från 1939 som är utpekat 

som en värdefull kulturmiljö inom kategorin kommunikationer. Spåret 

nyttjas som ett gång- och cykelstråk och naturreservatet kommer inte att 

medföra någon negativ inverkan på denna miljö. 

 

Bebyggelse Planområdet är obebyggt men gränsar till Fridafors samhälle. Nuva-

rande detaljplan medger en viss byggrätt som upphör att gälla för 18 

bostadsfastigheter. Fastigheterna är idag obebyggda. 

 

Offentlig service 

 

I Fridafors samhälle finns ett begränsat utbud av service. I Tingsryds 

tätort, ca 10 km nordöst om området, finns ett fullgott utbud av offentlig 

och kommersiell service. 

 

Tillgänglighet 

 

Parkeringsplats och stigar ska anläggas för att främja en god tillgänglig-

het till och inom området. 

 

Lek och rekreation 

 

Naturreservatet skapar förutsättningarna för tätortsnära rekreation och 

naturupplevelser. Området ska genom information, stigar och rastplats 

m.m. vara tillgängligt för både barn och vuxna, men skötselplanen inne-

håller inga särskilda åtgärder riktade till barn. I området finns dock 
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många naturliga lekmiljöer för barn. 

 

Gator, trafik, parke-

ring 

Inom planområdet löper Flisvägen i nordsydlig riktning samt Slattes-

målavägen i nordligsydlig och västöstlig riktning. Området gränsar till 

Fridafors samhälle och är möjligt att nå via gång, cykel och fordon. En 

parkeringsplats ska anläggas strax norr om området. 

 

Buller 

 

 

Inom området finns inga bullerkänsliga verksamheter eller högtrafike-

rade vägar. 

 

Kollektivtrafik 

 

Fridafors samhälle trafikeras av busslinje 361: Tingsryd - Olofström via 

Ryd/Fridafors och 682 Olofström - Ryd via Kyrkhult. Närmsta buss-

hållplatser är belägna utmed väg 126 ca 50 meter från den norra delen 

av planområdet och ca 300 meter från den södra delen av planområdet.  

 

Servitut 

 

Följande servitut gäller inom planområdet:  

 

07-ALM-805.1, 07-ALM-941.1. Fastigheten Karsahult 1:46 belastas av 

servitut för väg till förmån för fastigheterna Slattesmåla 2:1 och Slatt-

tesmåla 3:1. 

 

0763IM-04/13868.1. Fastigheten Karsahult 1:46 m.fl. belastas av servi-

tut för kraftledning mm till förmån för Olofström Hallandsboda 1:82, 

Härnäs 1:94. Servitutens exakta lokalisering har inte framkommit. 

Kraftledningen ägs av E.ON Sverige AB. 

 

07-ALM-839. Bjällernäs 1:190 belastas av servitut för utfart till förmån 

för Bjällernäs 1:165.167 och 1:169-1:183. 

 

07-ALM-839. Bjällernäs samf (del av Slattesmålavägen) belastas av 

servitut för utfart till förmån för Bjällernäs 1:165-167, 1:169-183. 

 

Servituten påverkas inte av att del av befintlig detaljplan upphävs. 

 

Fridafors samhälle belastas av en gemensamhetsanläggning, Bjällernäs 

ga:2, för väg och park. Den befintliga gemensamhetsanläggningen 

måste omprövas för att upphäva de enskilda fastighetsägarnas skyldig-

het att underhålla och ansvara för drifter för alla de anläggningar som 

ingår i förrättningsbeslutet. 

 

Riksintresse 

 

Planområdet ligger inom område som omfattas av riksintresse för för-

svaret (MSA-område) och skyddade vattendrag. Kommunen bedömer 

att upphävandet av detaljplanen inte har någon negativ inverkan på riks-

intressena. 

 

Strandskydd Del av planområdet gränsar till Mörrumsån, som omfattas av strand-

skydd 100 meter inåt land. Strandskyddet är upphävt i gällande detalj-

plan men återinträder i samband med att planen upphävs. Om det skulle 

bli aktuellt att bygga, ändra eller åtgärda något inom området som om-

fattas av strandskydd behöver man ansöka om dispens. 
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Behovsbedömning Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande miljöpåverkan 

enl. MB 6 kap § 11 föreligger. Planens karaktär är utgångspunkt för 

bedömningen och den görs utifrån MKB-förordningens bilaga 2 och 4. 

Ett dokument med bedömning av miljöpåverkan bifogas planbeskriv-

ningen. 

 

Ställningstagande  

och motivering 

Kommunen bedömer att detaljplanens upphävande innebär positiv på-

verkan på miljö, landskapsbild, vatten och hälsa. Denna bedömning 

beror på att upphävandet möjliggör ett bildande av ett tätortsnära natur-

område som skyddar natur- och rekreationsvärdet genom att låsa upp 

markanvändning för naturreservatet. En särskild miljökonsekvensbe-

skrivning behöver därför inte upprättas. 

 

KONSEKVENSER 

 

Miljökvalitetsnormer 

 

Ett upphävande av planen medför en förbättring för miljökvalitetsnor-

merna avseende ytvatten och luft. Skogsområdet bevaras och ett natur-

reservat bildas, vilket naturligt kommer hantera dagvatten och renar luft. 

Mörrumsån som är det vattendrag som ligger öster om det blivande na-

turreservatet ska enligt Vatteninformation Sverige uppnå god ekologisk 

status till år 2027.  Förvaltningscykel 3 för ån gäller från 2017–2027 och 

den närvarande bedömningen är att den ekologiska statusen i ån är mått-

lig, men informationen gällande den ekologiska statusen anses vara opå-

litlig.  

 

Eftersom exploateringsmöjligheter i närheten av sjön tas bort i samband 

med upphävandet av planen, kommer påverkan från möjlig urban mar-

kanvändning på Mörrumsån att minska. Upphävandet av planen kom-

mer därför inte medföra överskridanden av gällande miljökvalitetsnor-

mer avseende vatten- och luftföroreningar 

 

Barnkonsekvenser 

 

Upphävandet kommer att få en lokal påverkan och medför inga negativa 

konsekvenser för barns behov och rättigheter. 

 

Planförslaget  

 

Enligt gällande detaljplan är en del planområdet avsett för bostadsbe-

byggelse. Vid ett upphävande av gällande plan kommer befintliga för-

hållanden att kvarstå. En minskning av möjlig bostadsetablering ses inte 

som negativt då ingen utbyggnad skett sedan gällande detaljplan upprät-

tats. För de närboende innebär ett upphävande en minskad omgivnings-

påverkan avseende bland annat trafik och landskapsbild då utbyggnaden 

inom området uteblir.   

 

Genom att upphäva en del av detaljplanen skapas förutsättningar för att 

bevara ett tätortsnära rekreationsområde, vilket anses positiv för den 

biologiska mångfalden och friluftslivets utveckling. Naturvärdena i om-

rådet kommer att skyddas inom föreskrifterna för naturreservatet. 

 

Om någon avser att utföra en lovpliktig åtgärd på platsen behöver 

kommunen göra en bedömning av om åtgärden kräver en ny detaljplan 

eller om åtgärden kan prövas med bygglov direkt. 
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GENOMFÖRANDE BESKRIVNING 

 

Eftersom att denna handling är ett upphävande av del av gällande detaljplan finns det 

inget genomförande efter det att detaljplanen upphävts. Efter att beslut om upphävande 

vinner laga kraft är området inte längre planlagt. Om någon avser att utföra en lovplik-

tig åtgärd på platsen behöver kommunen göra en bedömning av om åtgärden kräver en 

ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas med bygglov direkt. 

 

Naturreservatet kan inrättas efter att upphävande av del av gällande detaljplan vunnit 

laga kraft.  

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

Handläggning 

 

Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt 

5 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen (PBL) 

 

Tidplan Beslut om samråd september 2020 

 Samråd oktober 2020 

 Antagande december 2020 

 Laga kraft 

 

januari 2021 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar inkommer. 

 

Avtal 

 

Ett köpeavtal tecknades mellan Tingsryds kommun och 

Naturvårdsverket 2019-12-09 angående förvärv av mark 

som ska ingå i det blivande naturreservatet. 

 

Köpet avser fastigheterna Tingsryd Bjällernäs 1:165, 

1:166, 1:167, 1:169, 1:170, 1:171, 1:172, 1:173, 1:174, 

1:175, 1:176, 1:177, 1:178, 1:179, 1:180, 1:181, 1:182, 

1:183, samt område av 1:190. 

 

Tillträdesdag var den 2019-12-31. 

 

Egendomen överläts i det skick den vid avtalets teck-

nande befann sig och säljaren förband sig att före tillträ-

desdagen inte företa någon åtgärd som kan minska egen-

domens värde eller underlåta något som kan vara ägnat 

att behålla egendomen vid dess nuvarande värde. 

 

Säljaren förklarar att egendomen, såvitt säljaren känner 

till, inte besväras av några upplåtna, oinskrivna rättighet-

er. I denna förklaring bortses från lantmäteriservitut m.m. 

om vilka det förutsätts att köparen skaffar sig kännedom. 

 

Enligt avtalet ska köpet om så anses lämpligt genomföras 

som fastighetsreglering varvid eventuella inteckningar 

skall hanteras i förrättningen på så sätt att inga inteck-

ningsbelastningar skall följa med reservatsfastigheten. 
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Ansökan om fastighetsbildning för att genomföra detta 

köpeavtal är inlämnat av köparen men har ännu inte ge-

nomförts. Enligt avtalet är parterna dels skyldiga att tåla 

de mindre justeringar av egendomens areal, gränser, rät-

tigheter m.m. som förrättningsmannen anser nödvändiga 

och dels tåla de ändringar i andelstal för gemensamhets-

anläggningar som köpet medför och förrättningsmannen 

beslutar. 

 

 
Fastigheterna Bjällernäs 1:167 m.fl. som Naturvårdsverket har för-

värvat och som ska ingå i naturreservatet.  

 

Planavtal har tecknats mellan Tingsryds kommun och 

Länsstyrelsen i Kronobergs län som ansvarar för att in-

rätta naturreservatet. 

 

ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 

I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att upphäva detaljplanen. 

 

Ansvar 

 

Åtgärder och konsekvenser 
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Kommunen • Upprätta planhandlingar 

Länsstyrelsen i Kronoberg • Bekosta upprättandet av planhandlingar 

• Upprätta naturreservat 

Naturvårdsverket 

 
• Ansöka om och bekosta fastighetsbildning för att 

genomföra köpet av de fastigheter som har för-

värvats.  

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

 

Fastighetsägare 

 

 

 

Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad 

fastighetsförteckning. Marken inom området kommer 

efter upphävandet att fortsätta tillhöra fastighetsägarna.  

Fastigheter och samfäl-

ligheter 

 

Åtgärder och konsekvenser 

Bjällernäs 1:165-167, 

1:169-183 
• Utebliven bostadsexploatering.  

Övriga fastigheter och 

samfälligheter 
• Ingen eller liten påverkan. 

 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

 

Kommunala investeringar Att upphäva detaljplanen medför inga kostnader för 

kommunen. 

 

Kommunala intäkter 

 

Planavgifter.  

 

TEKNISKA FRÅGOR 

 

Tekniska undersökningar 

 

I och med att detaljplanen upphävs och skogsmarken ska 

bevaras och bli föremål för naturreservat behövs inga 

tekniska undersökningar utföras. 

  

Tekniska anläggningar Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsom-

råde för vatten och avlopp.  

 

Dagvatten Dagvatten tas om hand naturligt inom skogsområdet. 

 

El 

 

E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planområ-

det. 

 

Avfall 

 

 

Hantering av avfall sker i enlighet med kommunens av-

fallsplan. 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 

Genomförandetid Upphävandet har ingen genomförandetid utan verkställs 

vid det datum som beslutet om upphävande vinner laga 

kraft. 
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Medverkande  

tjänstemän 

Johanna Lindqvist, planförfattare, planteknik, genomfö-

rande, planadministration i samarbete med tjänstemän 

inom kommunala enheter. 
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Miljöundersökning 

 

 

Datum: 2020-05-19 Ingen Berörs Kommentarer

Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor påv. ej

Miljö

Miljökvalitetsnormer

x

Skog bevaras och exploatering 

begräsas vilket innebär att dagvatten 

kan omhändertas naturligt och att 

luften renas

Miljömål nationella och regionala

x

Postiv påverkan på miljömålen levande 

skogar, ett rikt växt- och djurliv och 

god bebyggd miljö

Miljömål lokala x Se ovan

Hållbar utveckling x

Riksintressen

Naturvård x

Rörligt friluftsliv x

Kulturmiljö x

Annat x

Riksintresse för försvaret bedöms ej 

påverkas

Kulturmiljö 

Fornminnen x

Kulturmiljöprogram x

Kulturhistorisk miljö x

Landskapsbild, stadsbild x Landskapsbilden förblir oförändrad

Fysiska ingrepp, nya element x Byggnation av bostäder uteblir

Skala och sammanhang x

Estetik, närmiljö x Närmiljön förblir oförändrad

Annat

Naturmiljö

Växt o djurliv, hotade arter x

Minskad påverkan på växt- och djurliv 

eftersom naturen förblir orörd

Naturreservat x

Möljliggör upprättande av 

naturreservat

Natura 2000 x

Biotopskydd x

Biotoper skyddas inom 

naturreservatet

Kronobergs natur x

Våtmarks-/sumpskogsinventering x

Ängs- o hagmarksinventering x

Nyckelbiotopsinventering x

Nyckelbiotoper skyddas inom 

naturreservatet

Spridningskorridorer, grön- och 

vattensamband x

Tillgänglighet, barriärer x

En god tillgänglighet säkerställs inom 

naturreservatet

Aktivitet, lek, friluftsliv x

Planens upphävande skapar 

förutsättningar för tätortsnäta 

rekreation

Grönstruktur, parkmiljö, vattenmiljö x

Påverkan på vatten

Strandskydd x Strandskyddet återinträder

Grundvatten x

Ytvatten x

Dricksvattentäkt x

Dagvatten x Dagvattnet kan infiltreras naturligt

Annat

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Bilaga till upphävande av del av detaljplan för del av Karsahult 1:46 m.fl.

Negativ påverkan. Positiv påverkan.

Visuell miljö

Rekreation
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Markförhållanden/föroreningar

Markförhållanden, grundlägging, 

sättningar x

Förorenad mark x

Vatten x

Avrinningsområden x

Andra resurser

Hushållning

Befintlig infrastruktur x

Markförhållanden x

Återvinning x

Transport x

Vatten x

Andra resurser

Avfall

Under byggskedet x Området är ej föremål för byggnation

Avfallssortering x

Hälsa, störningsrisker

Buller, vibrationer x

Luftkvalitet, utsläpp, allergier x

Lukt x

Radon x

Ljusförhållanden,ljussken, 

skuggeffekter x

Strålning, elektromagnetiska fält x

Säkerhet

Trafikmiljö, GC-vägar, kollektivtrafik, 

olycksrisk
x

Farligt gods x

Explosion x

Översvämning x

Ras o skred x

Trygghet x

Tillgänglighetvid funktionsnedsättn. x

Segregation/Integration x

Barnperspektivet x Möjliggör tätortsnära rekreation

Övriga planeringsarbeten

Framtida exploatering x Möjligheten till exploatering begränsas

Översiktsplan x

Överensstämmer med 

översiktsplanen

Gällande planer x

Överensstämmer till viss del med 

gällande plan då en stor del av 

området avses användas till park och 

plantering

Pågående planläggning x

Mellankommunala intressen x

x

MKB behövs inte x

Handläggare:

Socialt perspektiv

Kommunen bedömer att detaljplanens upphävande innebär positiv påverkan på miljö, landskapsbild, vatten och hälsa. Denna bedömning beror 

på att upphävandet möjliggör ett bildande av ett tätortsnära naturområde som skyddar natur- och rekreationsvärdet genom att låsa upp 

markanvändning för naturreservatet.

Sammanfattande bedömning

Planarkitekt

Johanna Lindqvist

MKB behövs

Kommunens bedömning

Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan

Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan

Genomförandet ger betydande miljöpåverkan

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

Tingsryds kommun
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Bilaga 1: Planprocessen 

 

 

Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen 

välja att upphäva delar av en eller en hel detaljplan. En detaljplan kan även behöva upp-

hävas för att den inte stämmer överres med exempelvis en vägplan eller järnvägsplan 

som Trafikverket tar fram. Om kommunen upphäver en detaljplan uppstår ett planlöst 

läge. Om någon avser att utföra en lovpliktig åtgärd på platsen behöver kommunen göra 

en bedömning av om åtgärden kräver en ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas med 

bygglov direkt. 

 

Vid upphävande av en detaljplan ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som 

hade tillämpats om en ny detaljplan hade tagits fram. Det innebär att kommunen kan 

tillämpa ett standardförfarande eller ett utökat förfarande vid upphävande av en detalj-

plan. I vissa fall kan kommunen tillämpa ett förenklat förfarande för att upphäva en de-

taljplan. 

 

När genomförandetiden för en detaljplan har gått ut har kommunen möjlighet att upp-

häva planen även om berörda fastighetsägare motsätter sig det. Kommunen kan då un-

der särskilda förhållanden tillämpa ett förenklat standardförfarande vilket innebär att 

kommunen inte behöver göra någon underrättelse eller granskning. Ett förenklat stan-

dardförfarande kan endast tillämpas när genomförandetiden gått ut och om upphävandet 

av detaljplanen är: 

 

- förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över 

denna, 

- inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse,  

- eller inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Processtegen vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, anta-

gande och laga kraft. 

 

När ett förenklat standardförfarande tillämpas ska kommunen samråda med bland andra 

länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. Under 

samrådet är det viktigt att kommunen informerar samrådskretsen om att det är enda till-

fället att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet. När kommu-

nen genomfört samrådet och fått in synpunkter på planförslaget ska dessa sammanstäl-

las i en samrådsredogörelse. Kommunen ska sedan skicka samrådsredogörelsen eller 

meddelande om var redogörelsen finns tillgänglig till dem som inte fått sina synpunkter 

tillgodosedda. 

 

När kommunen har skickat samrådsredogörelsen kan ett beslut om upphävande av de-

taljplanen fattas.  

 

Beslutet vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har tillkänna-

givits på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat 

beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet. När beslutet vunnit 

laga kraft kan det inte överklagas.   

 

Skiss över planprocessen: 
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Standardförfarande 

 

 

 
       

Utökat förfarande 

 

 


